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    क्लेरा बार्टन एक शरू स्त्री होती. नागरी 
यदु्धादरम्यान ततने जखमी र्तैनकाांची शशु्रषुा 
केली आणण तयाांना दवापाणी ददले. ततने 
अमेररकन रेडक्रॉर् गर् स्थापन केला. हा गर् 
गरज ूलोकाांना मदत करतो. 



    क्लेररर्ा हालो बार्टनचा जन्म 25 डडर्ेंबर 
1821 रोजी अमेररकेच्या मॅरे्च्यरेु्ट्र् राज्यात 
झाला. र्गळे ततला क्लेरा म्हणत. 

क्लेरा कुरु्ांबात र्वाटत लहान होती. ततला 
दोन भाऊ आणण दोन बदहणी होतया.   



   क्लेराला वडडलाांकडून गोष्टी ऐकायला खूप आवड.े 
ततच ेवडील र्ीमेवर र्तैनक होते. तेथील अनेक 
रोमाांचक गोष्टीांचा खजजना तयाांच्याकड ेहोता.  

  लवकरच क्लेरा शाळेत जाऊ लागली. तया 
शहरात एकच शाळा होती. या शाळेत फक्त 
एकच खोली होती. क्लेरा अभ्यार्ात हुशार 
होती. 



    भगूोल हा क्लेराचा आवडीचा ववषय होता. 
ततला नकाश ेबघत बर्ायला आवडत अरे्. 

क्लेरा लाजरी-बजुरी होती. मलुाांमध्ये 
ममर्ळणे, मतै्री करणे ततला अवघड 
जायच.े 



   पण कुणाला मदतीची गरज अरे्ल तर क्लेरा 
अजजबात लाजत नरे्. ती 11 वषाांची होती तेव्हा 
ततचा भाऊ गोदामाच्या छतावरून खाली पडला. 
तयाला मोठी दखुापत झाली. क्लेरा तयाची नर्ट 
बनली. भाऊ बरा होईपयांत दोन वष ेततने तयाची 
देखभाल केली. 

  ती 17 वषाांची झाली तेव्हा ततने इतर मलुाांना 
मशक्षण ममळण्यार्ाठी मदत करण्याच ेठरवले. 
तयार्ाठी ती मशक्षक्षका बनली.  



   क्लेराच ेकाही ववद्याथी तर जवळपार् ततच्याच 
वयाच ेहोत.े पण ती एक चाांगली मशक्षक्षका 
होती आणण र्वट ववद्याथी ततच्यावर प्रेम करत.  

  क्लेराने 18 वष ेमशक्षक्षका म्हणून काम केले. 
1854 र्ाली ती वॉमशांग्र्न डी.र्ी. येथे गेली. 
तेथील पेर्ांर् कायाटलयात ती पदहली मदहला 
कारकून बनली.   



    तया काळात अमेररकेच्या दक्षक्षणेकडील 
राज्याांमध्ये गुलामगगरीची प्रथा होती. परांतु 
उत्तरेकडील बहुतेक राज्याांमध्ये ही प्रथा नव्हती. 
गुलामगगरी प्रथा उगचत की अनगुचत, यावर 
लोकाांमध्ये मतभेद होत.े    

  गुलामगगरी प्रथेमळेु अमेररका दोन भागाांत 
ववभागला गेला. यावरून 1861 र्ाली 
अमेररकेच्या उत्तर आणण दक्षक्षण भागाांतील 
राज्याांमध्ये नागरी यदु्ध र्रुू झाले. यदु्धात 
लढण्यार्ाठी तरुण आपणहून र्हभागी झाले.      



    भयांकर मोठे यदु्ध झाले. अर्ांख्य 
र्तैनक जखमी झाले ककां वा ठार झाले. 
क्लेरा र्तैनकाांना मदत करू इजच्छत 
होती. 

  काही वषाांपवूी आपण आपल्या भावाची 
काळजी घेतली होती, हे क्लेराला आठवले. 
आपण जखमी र्तैनकाांचीही चाांगली देखभाल 
करू शकतो, याची ततला खात्री वार्ली.  



    क्लेरा नकाश ेवाचण्यात हुशार होती. ततन े
रणाांगणाच ेनकाश ेलक्षात ठेवले. यामळेु गरजू 
र्तैनकाांचा ठावदठकाणा कळताच तयाांना शोधणे 
र्ोपे जाऊ लागले.  

  क्लेरा रणाांगणावर जायला घाबरत नरे्. र्तैनक 
उत्तर भागातील आहे की दक्षक्षण भागातील आहे, 
याची ततला पवाट नव्हती. ततला फक्त तयाांना 
उपचार परुवनू बरे करायच ेहोत.े  

  क्लेरा र्तैनकाांर्ाठी औषध ेघेऊन येई. ती 
तयाांच्या जखमाांवर मलमपट्टी करत अरे्. मोठ्या 
धयैाटने देखभाल करून ततन ेअर्ांख्य र्तैनकाांच े
प्राण वाचवले.  



   र्तैनकाांच्या देखभालीर्ाठी बराच परै्ा 
खचट होत अर्े. क्लेराला लोकाांच्या 
मदतीची खूप गरज होती.  



   क्लेरा अद्याप लाजरी-बजुरी होती. पण जखमी 
र्तैनकाांर्ाठी मलमपट्टय्ा, औषध,े अन्न, कपड,े 
र्ाबण, र्ॉवेल आणण इतर वस्त ूखरेदी 
करण्यार्ाठी ततला पशैाची गरज होती. तयामळेु 
तनधी उभारण्यार्ाठी ती तनभटय बनली. 
र्गळीकड ेकफरून ततने लोकाांना मदतीच े
आवाहन केले.  

  देशभरातील लोकाांनी क्लेराबद्दल ऐकले. 
ततच्या या र्तकायाटबद्दल लोक ततला 
“रणाांगणावरचा देवदतू” म्हणू लागले.     



   अखेरीर्, 1865 र्ाली नागरी यदु्ध र्माप्त 
झाल.े पण क्लेराला अजून बरेच काम 
करायच ेहोत.े  

  अध्यक्ष मलांकन याांनी क्लेराला बेपत्ता 
र्तैनकाांना शोधण्यात मदत करण्याची ववनांती 
केली. क्लेरान ेहे काम आनांदाने स्वीकारले.  



   चार वष ेगेली. क्लेराला आरामाची गरज 
होती. ततने जस्वतझलांडला जायच ेठरवले.   

  पण क्लेरा यरुोपात अर्ताना फ्रान्र् 
आणण प्रमशया याांच्या दरम्यान यदु्ध र्रुू 
झाल.े क्लेरान ेअमेररकन र्तैनकाांना जशी 
मदत केली होती तशीच मदत यरुोपीयन 
र्तैनकाांनाही केली.  



    जस्वतझलांडमध्ये क्लेराची भेर् रेड-क्रॉर् 
र्ांघर्नेच्या आांतरराष्ट्रीय र्ममतीशी झाली. ही 
र्ांघर्ना गरज ूलोकाांना मदत करत अरे्. 
अमेररकेतही रेड-क्रॉर् र्ांघर्ना अर्ावी, अरे् 
क्लेराच्या मनात आल.े   

  म्हणून मग 1881 र्ाली अमेररकेत 
परतल्यावर क्लेराने अमेररकन रेड-क्रॉर् 
र्ांघर्ना स्थापन केली. तयात अर्ांख्य लोक 
र्हभागी झाले. गरज ूलोकाांना मदत कशी 
करावी, याच ेप्रमशक्षण क्लेराने या लोकाांना 
ददले.   



   आज वादळ, परू आणण इतर आपत्तीांमध्ये 
अमेररकन रेड-क्रॉर् र्ांघर्ना लोकाांची मदत 
करण्यार् र्दा ततपर अर्त.े  



   1912 र्ाली क्लेरा बार्टनच ेतनधन झाल.े 
यदु्ध आणण शाांती अशा दोन्ही र्मयी एक 
शरू आणण धाडर्ी स्त्री म्हणून र्दोदीत ततच े
स्मरण केले जाईल.  

र्माप्त 


